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Általános információk
Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Berényi út 72.-100.)
(a továbbiakban Pannonjob Kft., adatkezelő), és a PannonDiák Iskolaszövetkezet
(cégjegyzékszám: 07-02-001384 adószám: 24124962-2-07, cím: 8000 Székesfehérvár,
Berényi út 72.-100.), valamint a PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
(cégjegyzékszám: 07-02-001578 adószám: 26126207-2-07 cím: 8000 Székesfehérvár,
Berényi út 72.-100.), mint közös adatkezelők, magukra nézve kötelezőnek ismerik el jelen
adatvédelmi tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezelés a
jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak
megfelel. Közös adatkezelők a közös adatkezelésben megállapodva kijelölik a Pannonjob Kftt, mint az érintettek felé tájékoztatást tevő, valamint jogérvényesítés esetén eljáró felet. A
Pannonjob Kft.-n érteni kell a közös adatkezelésben eljáró többi adatkezelőt is, ha a
szövegből más nem következik. A Pannonjob Kft. kijelenti, hogy a közös adatkezelésben
részt vevő felek a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és megtesznek minden olyan
biztonsági, szervezési és technikai intézkedést, amely az adatok biztonságát megóvja.
Az adatkezelés elveit jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely összhangban van az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakkal:
 Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. tv;
 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (Grt.).
Fogalommeghatározás
Fogalom meghatározása
Érintett: bármely, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja,
Közös adatkezelők: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő
közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.
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Közös adatkezelők elérhetőségei:
Név: Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám: 07-09-002337
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11102481-2-07
Telefon: 06-22-554-190
E-mail: info@pannonjob.hu
Név: PannonDiák Iskolaszövetkezet
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám: 07-02-001384
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24124962-2-07
Telefon: 06-22-554-170
E-mail: info@pannondiak.hu
Név: PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Cégjegyzékszám: 07-02-001578
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26126207-2-07
Telefon: 06-22-554-170
E-mail: info@pannonsenior.hu

A hírlevél küldés szabályai
1. Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a
következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
2. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról,
kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a
hírlevél szolgáltatásra és adatbázisba feliratkozik. Az önkéntes hozzájárulás a jogalap.
4. A kezelt adatok köre és célja:
név*
e-mail cím*

azonosítás
hírlevél kiküldése

5. A kezelt adatok köre és célja a pontosság elvének szem előtt tartásával adott esetben
kiegészülhet a következő adatkörökkel:
cégnév
azonosítás
beosztás
azonosítás
telefon
azonosítás, kapcsolattartás
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6. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett érintett teljes körű általános,
vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről,
híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
7. Az Adatkezelő, kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg
az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy 10. pont szerinti esetben megerősítést
nem ad.
8. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján található link
segítségével, valamint a leriatkozas@pannonjob.hu e-mail címre küldött lemondási
kérelem útján.
9. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Pannonjob Humán Szolgáltató
és Tanácsadó Kft., 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
10. Az Adatkezelő a hírlevél listát három évente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három
év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad
megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
11. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást
nem ad.
12. Az Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre
történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
13. Az adatkezelés módja: feliratkozás elektronikusan, manuálisan, kiküldés elektronikusan,
automatikusan történik.
14. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
15. Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.
16. Adatközlés adatfeldolgozó felé: Videoton Holding Zrt. (8000 Székesfehérvár, Berényi út
72-100.) - levelezés, tárhely és szerver szolgáltatás.
17. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: A személyes
adatok tárolása és feldolgozása a Pannonjob Kft. székhelyén, illetve a telephelyein, 24
órás őrzéssel védett web-szerveren történik. A Pannonjob Kft. megtesz minden
adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy
a személyes adatokat megóvja a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől.
18. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.
19. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy
amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az
Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) számára nyújtani nem tudja.
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Érintettek jogai és joggyakorlás módja
1. Az érintettek meghatározott jogokkal rendelkeznek saját személyes adataik tekintetében
és az adatkezelők kötelesek lehetővé tenni ezen jogok érvényesítését.
2. A tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés: Az érintetteknek joga van
ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen a kezelt adatokról, továbbá, hogy hozzáférjen az
általunk, mint Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz. Amennyiben ezt a jogát
gyakorolni kívánja, kérjük, küldjön e-mailt nekünk az info@pannonjob.hu címre.
3. A személyes adatok helyesbítése: Az általunk kezelt személyes adatok frissítése vagy a
hiányos adatok kiegészítése céljából, kérjük, küldjön e-mailt számunkra az
info@pannonjob.hu e-mail címre.
4. Hozzájárulás visszavonása: A személyes adatok kezelése általában nem hozzájárulás
alapján történik (mivel általában egy másik jogalapra támaszkodhatunk), amikor azonban
az adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, az érintettnek jogában áll
hozzájárulását bármikor visszavonni. Személyes adatainak általunk történő kezeléséhez
adott
hozzájárulásának
visszavonásához,
kérjük,
küldjön
e-mailt
a
leiratkozas@pannonjob.hu címre, amennyiben pedig nem kíván a továbbiakban emaileket kapni kattintson a tőlünk kapott e-mailben található leiratkozás linkre.
5. A törléshez való jog: Az érintett kérheti adatainak törlését, ez jelen esetben a hírlevél
adatbázisból történő törlést jelenti és lényegében a hírlevél küldés hozzájárulásának
visszavonásával egyezik meg. Ha a törlés jogával kíván élni, kérjük, küldjön e-mailt a
leiratkozas@pannonjob.hu címre.
6. A korlátozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy korlátozza az adatkezelést, ha
valamelyik feltétel fennáll:
a. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen;
ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
7. A tiltakozáshoz való jog: tekintettel arra, hogy a tiltakozás jogának feltételei nem állnak
fenn, az érintettek nem tudnak ezzel a joggal.
Az érintettek egyéb jogai
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8. A fentiekben részletezett jogok kívül az érintetteknek egyéb jogai is lehetnek a személyes
adatokkal kapcsolatban. Amennyiben ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük,
küldjön e-mailt az info@pannonjob.hu címre, és ha jogérvényesítés nem ütközik
korlátokba,
Panaszok, jogorvoslati lehetőségek
9. A személyes adatok általunk történő felhasználásával kapcsolatos esetleges panaszait - a
panasz részleteivel együtt – kérjük e-mail útján küldje meg az info@pannonjob.hu címre,
vagy forduljon közvetlenül az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez:
Név: Dr. Bölcskei Krisztián
Telefon: +36 31 781 20 12
e-mail: info@adatvedelmiauditor.hu
10. Minden beérkező panaszt kivizsgálunk és megválaszolunk.
11. Joga van továbbá panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulni, amennyiben vélelmezi, hogy
sérültek a jogai. A jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos
további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezesrendje.html.

Egyéb információk
1. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a Pannonjob Kft., A Pannondiák
Iskolaszövetkezet és a PannonSenior Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet weboldalán, a
www.pannonjob.hu, www.pannondiak.hu, www.pannonsenior.hu címek alatt. A közös
adatkezelők fenntartják maguknak a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására. Az
esetleges változásokról az érintettek minden esetben kellő időben tájékoztatást kapnak.
2. Amennyiben jelen adatvédelmi tájékoztatónkkal kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük,
írja meg nekünk az info@pannonjob.hu e-mail címre.
A jelen tájékoztató 2018. május 24-én került elfogadásra.
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